
บทที่ 2 
ข้อมูล สารสนเทศ และการจัดการ 

2.1 ข้อมูลและสารสนเทศ 
      1) ข้อมูล 

              ข้อมลู (data) หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือเหตกุารณ์ตา่งๆท่ีเกิดขึน้หรือมีลกัษณะหลายอยา่งผสมผสาน
เข้าด้วยกนั เชน่ บนัทกึข้อความ รายงานการประชมุ ข้อมลูบนหน้าเว็บเพจ เหตกุารณ์ตา่งๆท่ีพบเห็นเป็นต้น 

       2) สารสนเทศ 

              สารสนเทศ (information) หมายถึง ข้อมลูตา่งๆ ท่ีผา่นการประมวลผลแล้ว ซึง่ถกูต้องแมน่ย า
และตรงกบัความต้องการของผู้ใช้ เชน่ การหาคา่เฉล่ียของอณุหภมูิสงูสดุและต ่าสดุในแตล่ะวนัเพ่ือน าไป
วิเคราะห์หาสาเหตกุารเปล่ียนแปลงทางธรรมชาตท่ีิเกิดขึน้ เป็นต้น 

 
        ข้อมลู                                    ประมวลผล                                                สารสนเทศ 

 
     3) ลักษณะของข้อมูลท่ีดี 
 ข้อมลูท่ีดีจะต้องเป็นข้อมลูท่ีมีคณุภาพ มีความสมบรูณ์มนระดบัทีเหมาะสมและตรงกบัความต้องการ
ของผู้ใช้ เชน่ ช่ือ-ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท์ คะแนนนกัเรียน รายงาน บนัทึกการเรียน  ปริมาณระยะทาง เป็นต้น  โดย
ข้อมลูท่ีดีต้องมีลกัษณะดงันี ้

 มีความถูกต้องและแม่นย า   เป็นสิ่งส าคญัอยา่งมาก  เพราะหากข้อมลูไมถ่กูหรือไม่นา่เช่ือถือ  ผู้ใช้ก็
ไมส่ามารถน าข้อมลูเหลา่นัน้มาใช้ประโยชน์ได้ 

 มีความสมบูรณ์ครบถ้วน   ข้อมลูท่ีมีความสมบรูณ์กระชบัและชดัเจนก็จะท าให้ข้อมลูนัน้มีคณุภาพ  
เกิดความนา่เช่ือถือ ผู้ใช้ก็สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูเหลา่นัน้ได้เตม็ประสิทธิภาพ 

 ถูกต้อ รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน  ข้อมลูท่ีมีความถกูต้อง สด ใหม ่และทนัตอ่เหตกูารณ์ จะท าให้
ได้เปรียบคูแ่ขง่อยา่งมาก  เช่น  การรายงานขา่วดว่น เป็นต้น  ทัง้นีข้้อมลูท่ีได้จะมีความถกูต้องและสมบรูณ์ด้วย 

 ความสอดคล้องของข้อมูล  การเก็บรวบรวมข้อมลู ควรวางแผนหรือสรุปหวัข้อตามความต้องการของ
ผู้ใช้งาน  เพ่ือให้ข้อมลูสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้มากท่ีสดุ 

    4) ชนิดและลักษณะของข้อมูล 

ข้อมลูท่ีฝช้ประมวลผลแบง่ออกป็น 2 ชนิด ได้แก่ 

 4.1 ข้อมูลท่ีเป็นตัวเลข ( numeric data) คือ ข้อลลูท่ีแทนจ านวนท่ีสามารถน าไปค านวณได้ ชึง่
เขียนได้หลลายรูปแบบ คือ 

 -เลขจ านวนเตม็ คือ ตวัเลขท่ีไมมี่จดุทศนิยม 0,1,3,9,16,137,8319,-46,-22111  

เป็นต้น 

-เลขทศนิยม คือ ตวัเลขท่ีมีจดุทศนิยม ซึง่อาจจะมีคา่เป็นจ านวนเตม็ เชน่ 17.0 หรือ จ านวนท่ีมีเศษเป็น
ทศนิยมก็ได้ เชน่ 5.788,38.14348,1010.22,52355.1234,-345.897 เป็นต้น 



 
เลขทศนิยมแบบนีส้ามารถเขียนได้ 2 รูปแบบ คือ  

   ก) แบบท่ีใช้ทัว่ไป เชน่ 7.0,35.73,355.158,-41.89 

ข) แบบท่ีใช้วานทางวิทยาศาสตร์ เชน่ 123x104 หมายถึง 1230000.0 

4.2 ข้อมลูท่ีเป็นตวัอกัขระ (character data ) คือ ข้อมลูท่ีเป็นตวัอกัษรไมส่ามารถน าไปค านวณ

ได้ แตน่ ามาเรียงตอ่กนัให้มีความหมายได้ เชน่ ICT  COMPUTER Network  internet เป็นต้น 

 Information and communication Technology 
 
    5)ประเภทของข้อมูล 
 เราสามารถแบง่ประเภทของข้อมลูเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆๆไก้แก่ 

 -ข้อมูลปฐมภูมิ (primary datd) คือข้อมลูท่ีได้จากการรวบรวมหรืบนัทึกจากแหลง่ข้อมลูโดยตรง 
ซึง่ไมไ่ด้คดัลอกจากบคุคลอ่ืน  ข้อมลูท่ีได้จะมีความถกูต้อง ทนัสมยั และเป็นปัจจบุนัมากกวา่ข้อมลูทตุยิภมูิ เชน่ 

ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ การสงัเกต การทดลอง การจดบนัทกึ ข้อมลูจากการอา่นบาร์โค้ด (barcode 

reader )ข้อมลูจากการอ่านลายนิว้มือ (fingerprint reader )เป็นต้น 

 -ข้อมูลทุตยิภูมิ (secondary data ) คือ ข้อมลูท่ีผู้รวบรวมหรือเรียบเรยงไว้แล้ว ซึง่เป็นข้อมลู
สารสนเทศท่ีสามารถน ามาใช้อ้างอิงได้ เชน่ ข้อมลูสภาพอากาศจากกรมอตุนุิยมวิทยา ข้อมลูการปักปันเขตแดน
จากกรมแผนท่ีทหาร ข้อมลูทางสถิติตา่งๆท่ีมีบนัทกึไว้แล้ว ข้อมจูากการรายงานการวิจยั เป็นต้น 

 
2.2 กระบวนการจัดการสารสนเทศ 
เราสามารถแบง่ประเภทของข้อมลูได้ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

1) การรวบรวมและตรวจสอบข้อมลู 

                      - การรวบรวมข้อมูล เป็นจดุเร่ิมต้นของการด าเนินงาน ซึง่ใช้เทคโนโลยีชว่ยในการจดัเก็บข้อมลู 
เชน่ การป้อนข้อมลูเข้าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ผา่นแป้นพิมพ์ตวัอกัษร การอา่นข้อมลูจากเคร่ืองอา่นบาร์โค้ด การ

บนัทกึเสียงผา่นไมโครโฟน(microphon) เป็นต้น 

                     - การตรวจสอบข้อมูล เม่ือมีการรวบรวมข้อมลู ก็จ าเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อมลูเพื่อความ
ถกูต้องซึง่หากพบความผิดพลาดก็จะต้องแก้ไขโดยอาจใช้สายตาของมนษุย์หรือใช้คอมพิวเตอร์ชว่ยตรวจสอบ 

2) การประมวลผลข้อมลู  
 ประกอบด้วยข้อมลูดงันี ้

- การจัดกลุ่มข้อมูล ข้อมลูท่ีจดัเก็บควรจดักลุม่เป็นหมวดหมูท่ี่ชดัเจน เพ่ือเตรียมไว้ส าหรับใช้
งานตอ่ไป 

-การจัดเรียงข้อมูล เม่ือจดักลุม่เป็นหมวดหมูแ่ล้วก็ควรจดัเรียงข้อมลูท่ีมีความส าคญั
ตามล าดบัตวัเลขหรืออกัขระเพ่ือสะดวกและประหยดัเวลาในการค้นหาข้อมลู 



- การสรุปผลข้อมูล หลงัจากจดัเรียงความส าคญัของข้อมลูตา่งๆแล้ว ก็ควรสรุปข้อมลู
เหลา่นัน้ให้กระชบัและได้ใจความส าคญั เพ่ือรอการน าไปใช้ประโยชน์ตอ่ไป 

3) การจดัเก็บและดแูลรักษาข้อมลู 

ประกอบด้วยข้อมลูดงันี ้

-การเก็บรักษาข้อมูล การน าข้อมลูท่ีประมวลผลแล้วน ามาบนัทึกเก็บไว้ในส่ือบนัทึกข้อมลู

ตา่งๆ เชน่ ฮาร์ดดสิก์ ทมับ์ไดรฟ์ (thumb drive )เป็นต้น 

                          - การท าส าเนาข้อมูล การคดัลอกข้อมลูจากต้นฉบบัเพ่ือเก็บรักษา หากข้อมลูต้นฉบบั
เสียหาย ก็สามารถน าข้อมลูท่ีท าส าเนาไว้มาใช้ได้ในทนัที 

4) การแสดงผลข้อมลู 
       -การส่ือสารและเผยแพร่ข้อมูลเป็นเร่ืองส าคญัและมีบทบาทอยา่งมากเพราะหากได้รับ
ข้อมลูขา่วสารท่ีรวดเร็วและทนัเวลา ผู้ใช้งานก็สามารถน าข้อมลูเหลา่นัน้มาใช้ประโยชน์ได้เตม็ศกัยภาพทัง้นีก้าร
ส่ือสารและเผยแพร่ข้อมลูก็จะต้องมีประสิทธิภาพด้วย 
      -การปรับปรุงข้อมูล หลงัจากท่ีได้เผยแพร่ข้อมลูไปแล้ว ก็ควรมีการตดิตามผลตอบกลบั 

(feedback) เพ่ือน าข้อมลูเหลา่นัน้มาปรับปรุงแก้ไขให้ทนัสมยัอยูต่ลอดเวลาและควรจดัอย่างเป็นระบบเพ่ือ
ง่ายตอ่การใช้งาน 

2.3) ข้อมูลในระบบคอมพวิเตอร์ 

1) ระบบเลขฐานสอง 
         การส่ือสารกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไมว่า่จะเป็นการเก็บข้อมลูหรือการสัง่งานจะต้องอาศยัระบบ
เลขฐานสอง เน่ืองจากคอมพิวเตอร์ท างานด้วยสญัญาณไฟฟ้าโดยแทนตวัเลขศนูย์ (0) และหนึง่ (1) โดยแตล่ะ

หลกัจะเรียกว่า บิต (binary :Bit) และเม่ือน าตวัเลข หลายๆบิตมาเรียงตอ่กนั (8 บติ ( Bit)  เทา่กบั 1 ไบต์) 
จะใช้สร้างรหสัแทนจ านวน อกัขระ สญัลกัษณ์ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษได้ 

2) รหัสแทนข้อมูล 

    เพ่ือให้การแลกเปล่ียนข้อความระหว่างมนษุย์กบัคอมพิวเตอร์เป็นไปในแนวเดียวกนัจงึมีการก าหนด
มาตรฐานรหสัแทนข้อมลูในระบบเลขฐานสองขึน้ โดยมีลายละเอียดตา่งๆ ดงันี ้

              รหัสแอสกี( American Standard Code Information Interchang : 

ASCII ) เป็นรหสัแทนข้อมลูด้วยเลขฐานสองจ านวน 8 บติหรือเทา่กบั 1 ไบต์ แทนอกัขระหรือสญัลกัษณืแต่
ละตวัซึง่หมายความว่าการแทนอกัขระแตล่ะตวัจะประกอบด้วยตวัเลขฐานสอง 8 บิตเรียงกนั 

              รหัสยูนิโค้ด (Unicode)  เป็นรหสัแทนข้อมลูด้วยเลขฐานสองจ านวน 16 บิต เน่ืองจากตวัอกัษร
บางประเภทเป็นตวัอกัษรแบบรูปภาพ เชน่ ภาษาจีนละภาษาญ่ีปุ่ น ซึง่มีตวัอกัษรเป็นหม่ืนตวั หากใช้รหสัท่ีเป็น
เลขฐานสอง 8 บิต จะแทนรูปแบบตวัอกัษรได้เพียง 256 รูปแบบ ด้วยเหตนีุจ้งึได้สร้างรหสัใหมข่ึน้มาแทน โดย

แทนตวัอกัขระจะได้ 65,536 ตวั และยงัแทนสญัลกัษณ์กราฟิกและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ได้อีกด้วย 
3)การจัดการข้อมูลด้วยคอมพวิเตอร์ 



  ในการจกัเก็บข้อมลูไว้ในส่ือบนัทกึตา่งๆจะต้องก าหนดรูปแบบหรือโครงสร้างขอมลู เพ่ือให้ผู้ใช้งานและ
คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้ตรงกนั ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

  -บิต (bit) คือ ตวัหลกัใดหลงัหนึง่ในระบบเลขฐานสอง (0 กบั 1) ซึง่เป็นหนว่ยท่ีเล็กท่ีสดุของข้อมลู 

  - ตัวอักขระ (character) คือ ตวัเลข ตวัอกัษร หรือเคร่ืองหมายใดๆโดยตวัอกัขระแตล่ะ่ตวัจะใช้

เลขฐานสองจ านวน 8 บิต หรือ 1 ไบต์ ในการแทนข้อมลู เชน่ 0100 0001 ใช้แทนอกัษรตวั a เป็นต้น 

  - เขตข้อมูล (field) คือ ข้อมลูท่ีเป็นตวัอกัขระเรียงตวัตอ่กนั เพ่ือแทนความหมายใดความหมาย
หนึง่ 

  -ระบบข้อมูล (record) คือ กลุม่ของเขตข้อมลูท่ีมีความเก่ียวข้องกนั ตัง้แต1่ เขตข้อมลูขึน้ไป 

  -แฟ้มข้อมูล (file) คือ กลุม่ของระเบียบข้อมลูท่ีมีความสมัพนัธ์กนั ตัง้แต ่1 ระเบียบขึน้ไป  

  -ฐานข้อมูล (database) คือ เป็นท่ีรวบรมแฟ้มข้อมลูหลายๆแฟ้มเข้าด้วยกนั ซึ่งจะต้องมี
ความสมัพนัธ์กนัโดยใช้เขตข้อมลูท่ีเหมือนกนัเป็นตวัเช่ือมโยงระหวา่งกนั 

 
 

 
 

2.4 จริยธรรมในการใช้ข้อมูล 
       ประเดน็ตา่งๆท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัจริยธรรมในการใช้ข้อมลู มีดงันี  ้
      1) ความเป็นส่วนตัว 
 ความเป็นสว่นตวั (privacy) ก่อนท่ีจะเผยแพร่ข้อมลูทกุครัง้ต้องค านงึถึงข้อมลูท่ีมีความเป็นสว่นตวั

สงู เชน่ หมายเลขบตัร ATM หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน หมายเลขโทรศพัท์มือถือ หมายเลขบตัรเครดิต 
เป็นต้น ซึง่หากข้อมลูเหลา่นีถ้กูพวกมิจฉาชีพน าไปใช้ผิดวตัถปุระสงค์ก็จะสร้างความเดือดร้อนให้แก่เจ้าของ
ข้อมลูได้ 
      2) ความถูกต้อง 



 ความถกูต้อง (accuracy) ก่อนท่ีจะเผยแพร่ข้อมลูใดๆควรตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูนัน้
เสียก่อนเพราะถ้าผู้ รับข้อมลูได้รับข้อมลูท่ีผิด ก็จะไมส่ามารถน าข้อมลูนัน้ไปใช้ประโยชน์ได้เลยซึง่จะท าให้
เสียเวลาในการค้นหาใหม่ 
      3) ความเป็นเจ้าของ 

 ความเป็นเจ้าของ (property) การละเมิดลิขสิทธ์ิหรือทรัพย์สินทางปัญญา จะท าให้เกิดความ
เสียหายทางธุรกิจตอ่เจ้าของข้อมลู ผู้ใช้จงึควรระมดัระวงัในการน าข้อมลูตา่งๆมาใช้งานวา่ได้รับอนญุาตจาก
เจ้าของข้อมลูหรือไม ่ซึง่หากละเมิดลิขสิทธ์ิก็จะมีความผิดทางกฎหมาย 
      4) การเข้าถงึข้อมูล 
 การเข้าถึงข้อมลู (accessibility) การใช้งานคอมพิวเตอร์มกัมีการก าหนดสิทธ์ิตามระดบัของ
ผู้ใช้งาน ก็เพ่ือป้องกนัและรักษาความลบัของข้อมลู ซึง่การเข้าถึงข้อมลูของผู้ อ่ืนโดยไมไ่ด้รับอนญุาตถือวา่เป็น
การผิดจริยธรรมเชน่เดียวกบัการละเมิดข้อมลูสว่นตวั 
 


